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Gjøco Imprex Tretjære er en lys og vannavvisende blandingstjære. Gjøco Imprex tretjære brukes som 
impregnering, spesielt til gammelt treverk. Kan også brukes på trykkimpregnert trevirke og til 
impregnering av rep og tauverk. 
 

 

FALSKE DATAYSIK 
 
Type: Tjære 
Farge: Lys Brun 
Flammepunkt: Ca 130C 
Egenvekt (kg/l): 0,98 kg/l 
Tørrstoff (volum%): 98-100 
 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Kost. Kan varmes opp til ca. 30°C for riktig konsistens før påføring 
Rengjøringsmiddel: White spirit eller Terpentin 
Anbefalt forbruk:  2-4 m2/l pr strøk 
Tørketider: Tjære tørker ikke, men vil trenge inn i underlaget slik at overflaten 

kjennes tørr.  
 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje og løs gammel maling. Fett, olje og andre 
forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Skyll godt etter 
med rent vann. 
 

Bruksmåte 
Tjæren røres godt om før bruk. Gjøco Imprex Tretjære er relativt tyktflytende og kan varmes opp i 

vannbad til ca. 30C for bedre påføringskonsistens. Kan blandes med en tredel kokt eller rå linolje, og 
en tredel Terpentin til en god impregnering. 
  

Lagring 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 

lagres tørt ved jevn temperatur. Malingen skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Malingen skal 
fraktes og lagres stående.  
 

Avfallshåndtering 
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for 
farlig avfall. 
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ØVRIG INFORMASJON 
Tjære er et naturprodukt og fargen kan derfor variere noe. Spann med ulike produksjonsnummer må 
derfor blandes. Veggene bør behandles hvert år de første åra. Sør- og vestvegger er mer værutsatt og 
vil trenge oftere behandling enn de øvrige. Tretjæren blekner i sol. Vegger utsatt for kraftig regn kan 
bli hvitaktige. Dette børstes bort og veggen behandles på nytt. 
Emballasjestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter  
 

 

SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 

 

 


